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Jacques Le Goff, szukaj>c odpowiedzi
na pytanie, czy mocna naszkicować ogólny
portret człowieka Wredniowiecza, bez wahania
udzielił odpowiedzi twierdz>cej. Stwierdził, ce is-
tnieje pewien typ jednostki, który pasuje „zarów-
no do króla, jak i do cebraka, do mnicha, jak
i do wCdrownego poety, do mieszczanina, jak
i do wieWniaka, do bogacza, jak i do biedaka”1.
Uznał wrCcz, ce „niewiele epok miało, równie
silne jak zachodnioeuropejskie Wredniowiecze
chrzeWcijaMskie XI-XV wieku, przekonanie o uni-
wersalnym i wiecznym istnieniu pewnego mo-
delu ludzkiego”2. Wskazał on takce na czyn-
nik, który determinował ów typ człowieka wie-
ków Wrednich: „W tym zdominowanym i dogłCb-
nie przenikniCtym przez wiarC społeczeMstwie
– pisze Le Goff – model ten był oczywiWcie
wyznaczony przez religiC, a przede wszystkim
przez najwycsz> wyrazicielkC wiedzy religijnej
– teologiC”3. Odniesienie do Boga zatem, jak
słusznie zauwaca francuski mediewista, w zna-
cz>cy sposób wpływało na to, w jaki sposób
pojmowano miejsce i zadania człowieka w Wwie-
cie. Obraz Stwórcy oddziaływał na koncepcjC
i wizerunek człowieka, ukierunkowywał refleksjC
nad natur> ludzk>. Wzmianki zawieraj>ce w>tki
teologiczne nie s> zatem w tekstach Wrednio-
wiecznych „pobocnymi dodatkami”, nic nie
wnosz>cymi do fabuły, ale ukazuj>, który nurt
w duchowoWci jest bliski autorowi. DziCki nim
mocna „odtworzyć” obraz Boga kształtuj>cy

religijnoWć twórcy i ocenić, na ile wpłyn>ł on na
postrzeganie przez niego Wwiata, a szczególnie
człowieka.

Celem tej pracy jest ukazanie teologii
dzieła Galla Anonima Chronicae et gesta duc-
um sive principium Polonorum4, podstawowego
aródła do historii Polski wczesnoWredniowiecz-
nej. Na podstawie naszkicowanego przez dzie-
jopisarza obrazu Boga podejmC próbC charak-
terys tyk i duchowoWci Galla,  aby nastCpnie
sprawdzić, czy i w jaki sposób wpłynCła ona na
przedstawienie głównego bohatera tekstu – Bo-
lesława Krzywoustego.

1. Obraz Boga w dziele Galla

Gall Anonim przy okazji opisu rócnych
epizodów czyni krótkie refleksje teologiczne.
Na ich podstawie mocna wskazać te przymioty
Stwórcy,  które autorowi wydaj> siC najwac-
niejsze.

I tak na pierwszym miejscu Bóg jawi siC
jako dobry opiekun czuwaj>cy nad swoim
ludem. Vwiadcz> o tym okreWlenia stosowane
przez autora: „ten, który zawsze czuwa, a nigdy
nie zaWnie” (ille qui semper vigilat, nunquam
dorminabit)5; „obroMca chrzeWcijan” (christiano-
rum conservator)6 ; ten, „co m>droWci> sw>
sprawuje od wieków Wwiat cały” (qui gubernat
totum mundum sua sapientia)7. Boca opieka
nad Wwiatem, a szczególnie nad Polsk> i jej
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1 J. Le Goff, Człowiek Wredniowiecza, [w :] Człowiek Wredniowiecza, red. J. Le Goff, przeł. M. Radocycka-Paoletti,
Warszaw a 2000, s. 12.
2 Tamce.
3 Tamce.
4 Gall Anonim, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław  2003; Galli Anonymi, Chronicae et gesta
ducum sive principium Polonorum, w yd. K. MaleczyMski, MPH, s.n., t. II, Kraków  1952. [w  dalszej czCWci pracy dla
oznaczenia polskiego tłumaczenia bCdC ucyw ał skrótu Gall., podaj>c numer ksiCgi, rozdział i stronC, a dla oznaczenia
w ydania aródłow ego – MPH, s.n., t. II]
5 Gall, II 6, s. 70; MPH s.n., s. 73.
6 Gall, II 19, s. 85; MPH s.n., s. 87.
7 Gall III, Skrót ksiCgi III, s. 123, MPH s.n., s. 124.
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władcami, przejawia siC zwłaszcza w cudow-
nych interwencjach Stwórcy. To dziCki łasce
Bocej Bolesław Krzywousty pokonuje Płow-
ców8, Pomorzan9 i Czechów10, a arcybiskup
Marcin ratuje siC z r>k barbarzyMskich Pomo-
rzan11. Słusznie zatem twierdzi Roman Micha-
łowski, ce w opinii  kronikarza „współtwórc>
wielkoWci Polski s> niebiosa. Była to podstawo-
wa teza Anonima. Dlatego tec w rozdziałach,
w których mowa o PiaWcie i Popielu, Mieszku I
i Chrobrym oraz Bolesławie III pisał z takim
naciskiem o interwencji sił wycszych”12.

NajwiCkszym cudem w opini i  Galla
s> narodziny Bolesława Krzywoustego. Ksi>cC
Władysław Herman i ksiCcna Judyta prosz>,
„aceby Bóg wszechmog>cy, który bezpłodnym
matkom pozwala siC c ieszyć synami, k tóry
Zachariaszowi dał Chrzciciela i otworzył łono
Sary, aby potomstwem Abrahamowym błogos-
ławić wszystkie narody, dał im syna i dziedzi-
ca”13. DziCki wstawiennictwu Ww. Idziego zosta-
j> wysłuchani i na Wwiat przychodzi upragniony
potomek. Warto zwrócić uwagC, ce w przyto-
czonym fragmencie ujawnia siC charakterysty-
czne dla Wredniowiecznej religijnoWci przekona-
nie o tym, ic historia biblijna wci>c siC „aktuali-
zuje”. Wierzono bowiem, ce w cyciu chrzeW-
cijan urzeczywis tniaj> siC dzieje zbawienia,
ce okres Bocej interwencji w dzieje ludzkoWci
nie skoMczył siC, a Bóg działa i dokonuje tych
samych dzieł, co w czasach patriarchów i pro-
roków. I tak obok Sary, cony Abrahama, i Elc-
biety, matki Jana Chrzciciela, Gall stawia  ksiC-
cn> JudytC, która podobnie jak bohaterki historii

biblijnej doWwiadcza cudu uzdrowienia z bez-
płodnoWci. W ten sposób staje siC ona kolejn>
postaci> w dziejach zbawienia.

Vlady podobnego przekonania odnajduje-
my takce w innych utworach. Takce Ww. Brunon
z Kwerfurtu, buduj>c narracjC bywota PiCciu
Braci MCczenników, pokazuje, ce w dziejach
Jana, Benedykta i pozostałych mCczenników
urzeczywistnia siC historia WwiCta. W tym celu
hagiograf nie wskazuje jednakce na cuda
analogiczne do tych, które miały miejsce w cy-
ciu bohaterów biblijnych, lecz obficie cytuje tek-
sty starotestamentalne, aby pokazać, ce speł-
niły siC one w historii eremitów. I tak, opisuj>c
zwłoki zamordowanych braci, Brunon pisze:
„Szlachetna głowa jego [Benedykta] skierowa-
na na północ, czcigodne nogi na południe” i od
razu przywołuje on fragment z PieWni nad PieW-
niami (por. Pnp 4,16), który pomaga zrozumieć
taki sposób ułocenia zwłok pustelnika: „WstaM
wietrze północny, i przyjda wietrze z południa,
przewiej ogród mój, a niech płyn> wonnoWci
jego, to znaczy: Ust>p, diable, a przyjda Duchu
VwiCty, napełnij duszC moj>, aby okazały siC
mile woniej>ce cnoty jej!”14. Kilka zdaM dalej Ww.
Brunon pisze: „nie tylko głowa jego [Benedyk-
ta] wybrana czerwieni> ubarwiła Wciany, lecz
nawet, jak siC przekonano, kaptur WwiCtego
mCca pełen był k rwi”15 – co zdaniem autora
bywota stanowiło wypełnienie słów KsiCgi
Rodzaju: „Obmył w winie szatC swoj>, a we krwi
płaszcz swój”16 (por. Rdz 49,11). Bruno, dopaso-
wuj>c odpowiednie fragmenty Pisma VwiCtego
do wybranych szczegółów z cycia opisywa-

8 Por. Gall, II 19, s. 84; MPH s.n., s. 86 n.
9 Por. Gall III 1, s. 127 n; MPH s.n., s. 126 nn, a takce Gall III, Skrót ksiCgi III, s. 123; MPH s.n., s. 123 nn, oraz Gall, II 6,
s. 70, MPH s.n., s. 73.
10 Por. Gall III 23, s. 150 nn; MPH s.n., s. 149 nn.
11 Por. Gall II 43, s. 111 n; MPH s.n., s. 112 nn.
12 R. Michałow ski, Ideologia monarchiczna Piastów wczeWniej szego okresu, [w :] Imagines  potestatis. Rytuały,
symbole i konteksty fabularne władzy zwierzchniej. Polska X-XV w., red. J. Banaszkiew icz, Warszaw a 1994,
s. 189.
13 Gall I 30, s. 56 n; MPH s.n., s. 57 – omnipotens Deus, qui steriles matres facit in filiis letantes, qui Baptistam contulit
Zacharie, et wlvam aperuit Sare, ut in semine Abrahe benediceret omnes gentes, filium daret eis in heredem.
14 Brunonis Querfurtensis Vita quinque fratrum martyrorum, MPH, s. n. t. IV, z. 3, wyd. J. Karw asiMska, Warszaw a 1973,
s. 67 – Cuius nobile caput meridiem, uenerabiles pedes aquilonem respexere, quorum parcium de diuerso uento In
Canticis Canticorum ita scriptum est: Surge aquilo et ueni auster, perfla ortum meum et fluent aromata illius; hoc est:
Recede, diabole, et ueni Sancte Spiritus, reple animam meam, ut apparent suaue olentes uirtutes eius. Przekład polski
za: Brunon z Kw erfurtu, bywot PiCciu Braci MCczenników, [w:] PiWmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, przeł.
K.Abgarow icz, oprac. J.Karw asiMska, Warszawa 1966, s. 222.
15 Tamce – Caput eius electum non solum Rubens varietes colorauit, sed etami Santi uiri cucullum plenum snaguine
inuenerunt.
16 Tamce – Lauit in uino stolam suam et in sanguine pallium suum.
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nych przez siebie postaci, wskazuje, ce ich
cycie jest integraln> czCWci> dziejów zbawie-
nia, ce s> kolejnymi bohaterami historii WwiCtej,
ce w ich cyciu urzeczywistniło siC słowo Boga
– dlatego m.in. zasługuj> na miano WwiCtych.
Jak w historii PiCciu Braci spełniaj> siC słowa
Pisma VwiCtego, tak w dziejach Piastów Bóg
działa z t> sam> moc>, co w cyciu postaci bib-
lijnych – Abrahama czy Zachariasza, ojca Jana
Chrzciciela. Człowiek jest zatem czCWci> histo-
rii zbawienia i uczestniczy w niej w ten sam
sposób co prorocy czy patriarchowie.

Niezwykła „aktywnoWć” Stwórcy objawia
kolejne Jego przymioty – hojnoWć i dobroć. Dla
Galla łaskawoWć Boga jest czasem wrCcz nie-
pojCta: „któc powacy siC zgłCbiać w dociekania
nad dobrodziejstwami Boga, który juc w tym
cyciu niejednokrotnie wynosi pokorC biednych
i nie waha siC wynagradzać goWcinnoWci nawet
u pogan?”17. Wszechmocny szczególn> dobroć
okazuje oczywiWcie władcom piastowskim. To
dziCki Niemu zwyciCcaj> na polu walki, odzna-
czaj> siC mCstwem i ciesz> siC powodzeniem
w cyciu. Dlatego Gall wkłada w usta Kazimie-
rza Odnowiciela słowa: „To nie liczba stanowi
o zwyciCstwie, lecz kogo Bóg sw> łask> wes-
prze w mCstwie”18; sukces militarny Władysła-
wa Hermana komentuje on zaW w nastCpuj>cy
sposób: „Bóg wszechmog>cy ksiCciu Władys-
ławowi tak wielkie okazał miłosierdzie, ce wy-
tCpił nieprzeliczone mnóstwo przeciwników,
a z jego cołnierzy tylko bardzo niewielu Wmierć
zabrała”19. Wszystkie sukcesy władców s> za-
tem Wwiadectwami Bocej łaskawoWci.

O Chrobrym Gall pisze: „Bóg wszech-
mog>cy udzielił królowi Bolesławowi tyle dziel-
noWci, potCgi i zwyciCstw, ile w nim samym

obaczył dobroci i sprawiedliwoWci wobec siebie
i ludzi”20, a takce: „Nie na prócno bowiem Bóg
zlał na niego tak obfity zdrój łask, ani tec tak
bez przyczyny nie postawił go wycej od tylu
innych królów i ksi>c>t, lecz dlatego, ce Boga
miłował we wszystkim i ponad wszystko, i po-
niewac z głCbi kochał swoich, jak ojciec sy-
nów”21. Bóg jest zatem hojny dla tych, którzy
Mu słuc> i miłuj> Go. To pobocnoWć władcy nie-
jako „prowokuje” Boga do okazywania dobroci
swym sługom. Wacny jest  takce s tosunek
władcy do KoWcioła. O królu Bolesławie czyta-
my: „A poniewac czynił sprawiedliwoWć i wszy-
stkich na równi miłował, a matkC – KoWciół oraz
mCców duchownych wywycszał, wiCc dziCki
modłom WwiCtej matki – KoWcioła i wstawien-
nictwu jej prałatów Bóg wyniósł czoło jego
chwale i we wszystkim zawsze wiodło mu siC
dobrze i pomyWlnie”22. Passus ten pokazuje,
jaka, w przekonaniu Galla, jest „logika” Bocego
działania. Bóg błogosławi władcom polskim
z dwóch powodów: po pierwsze – ze wzglCdu
na ich osobist> pobocnoWć, przejawiaj>c> siC
przede wszystkim w szczodroWci monarchy
wobec KoWcioła23, a po drugie – dziCki modlit-
wom duchowieMstwa. KoWciół pełni zatem rolC
aktywnego poWrednika miCdzy Bogiem a czło-
wiekiem, w tym przypadku polskim władc>. Nie
moce być inaczej, skoro Ecc lesia jest, jak
pisze Gall, Oblubienic> Chrystusa (sponsa
Christi24). Ta refleksja eklezjologiczna, podkreW-
laj>ca znaczenie KoWcioła w zyskiwaniu przy-
chylnoWci Stwórcy, miała z pewnoWci> uWwia-
damiać władcy, jak wacna jest t roska o tC
instytucjC. Zapewne dlatego epizod, w którym
Bolesław Szczodry udzielił pomocy ubogiemu
klerykowi, Gall podaje „jako wzór do naWlado-

17 Gall I 2, s. 13; MPH s.n., s. 10 n. – quis audet de divinis bencficiis disputare? qui temporaliter pauperis hurnilitatem
aliquociens exaltat, et hospitalitatem etiam gentilium remunerare non recusat.
18 Gall I 21, s. 47; MPH s.n., s. 47 – Multitudo non facit victoriam, sed cui Deus deditt suam gratiam
19 Gall II 5, s. 69; MPH s.n., s. 72 - Deus omnipotens Wladislauo duci misericordiam tantam fecit, quod innumerabilem
de hostibus multitudinem interfecit, et de suis sibi paucissimos mors ademit.
20 Gall I 9, s. 27; MPH s.n., s. 27 – Tanta virtute, tanta potentia tantaque victoria regem Boezlauum Deus omnipotens
decoravit, quantam eius bonitatem et iustitiam erga se ipsum et homines recognovit,
21 Gall I 16, s. 36, MPH s.n., s. 36 –  Non enim in vacuum Deus ilIi gratiam super gratiam cumulavit, nec sic eum sine
causa tot regibus ac ducibus antefecit, sed quia Deum in omnibus et super omnia diligebat, et quoniam erga suos
, sicut pater erga filios, caritatis visceribus affluebat.
22 Gall I 11, s. 30; MPH s.n., s. 31 – Et quia iustitiam exercebat et omnes equanimiter diligebat, et matrem ecc1esiam
virosque ecclesiasticos exaltabat, sancte matris ecclesie precibus eiusque praelatorum intercessionibus cornu
eius in gloria Dominus exaltabat, et in cunctis semper bene semperque prospere procedebat.
23 Por. Gall I 11, s. 30; MPH s.n., s. 30 n.
24 Por. tamce.
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wania dla nastCpców”25. Wydaje siC on wrCcz
sugerować, ce bez hojnoWci wobec Oblubienicy
Chrystusa i bez modlitw duchownych Bóg
przestanie być łaskawym i hojnym dawc>.

W opinii Galla, Bóg nie błogosławi czło-
wiekowi nie tylko, gdy ten nie docenia media-
cyjnej roli KoWcioła w kontakcie z Nim samym,
ale takce kiedy postCpuje wbrew Bocemu pra-
wu. Dlatego właWnie ksiCciu Władysławowi Her-
manowi i jego drucynie jako „przestCpcom pos-
tu czterdziestodniowego” nie udaje siC pokonać
Pomorzan26, a pewien rycerz i jego cona gin>,
gdyc zawarli Wlub i współcyli ze sob> w dniach
uroczystoWci poWwiCcenia koWcioła, co jak zaz-
nacza Gall, nie podobało siC Bogu27. Z powodu
grzechu pychy cesarzowi Henrykowi V nie uda-
je siC zwyciCcyć Polaków28, a łami>cy zaprzy-
siCcone układy ksi>cC morawski VwiCtopełk
ginie z r>k mało znacznego rycerza29. Bóg za-
tem jako iustus Iudex30 nie tylko wynagradza
cnoty, ale takce „słusznie za zadane krzywdy
karze klCsk>” (iuste reddit illatam iniuriam)31.
SprawiedliwoWć Najwycszego przejawia s iC
takce, gdy rozs>dza On spory miCdzy ludami.
W bitwie Zbigniewa z Władysławem Hermanem
iustus iudex inter patrem et filium iudicavit32,
zaW w wojnie Bolesława Krzywoustego z Cze-
chami iustus iudex omnium inter sese prelio
campestri veram iustitiam declararet33.

Gall podkreWla jeszcze jedn>, w kontek-
Wcie ideologii dworu ksi>cCcego moce najwac-
niejsz>, cechC Boga. To Stwórca wyznacza,
kto ma rz>dzić krajem i kieruje losami paM-
stwa. To On jako Rex regum i Dux ducum desy-
gnował Siemowita na władcC Polski, a Popiela
usun>ł z królestwa34. Co wiCcej, to z woli Bocej
Polska stała siC krajem chrzeWcijaMskim – Bóg

bowiem przywrócił wzrok Mieszkowi,  by ten
doprowadził swoich poddanych do przyjCcia
wiary w Chrystusa35.

Na podstawie przytoczonych fragmen-
tów mocemy pokusić siC o odpowieda na pyta-
nie, jaki obraz Boga prezentuje Gall Anonim
w swoim dziele. Według autora Stwórca jest
dobrym i miłosiernym opiekunem troszcz>cym
siC o swój lud, obdarza hojnymi darami wszyst-
kich cyj>cych sprawiedliwie i pobocnie, a prze-
de wszystkim tych,  którzy otaczaj> opiek>
KoWciół (Jego OblubienicC) oraz tych, których
swymi modlitwami wspiera duchowieMstwo.
Jako SCdz ia s łusznie karze grzeszników,
a w sporach wydaje sprawiedliwy wyrok. On
jest panem całego Wwiata i aródłem wszelkiej
władzy, do Niego wiCc nalecy decyzja, kto ma
panować w kraju.

Refleksja teologiczna Galla Anonima na-
biera szczególnego znaczenia, jeWli przyjmie-
my za Karolin> Targosz, ce gesta ducum sive
principium Polonorum były publicznie recyto-
wane na dworze Bolesława Krzywoustego36 .
Dzieło to mogło zatem wpływać na osobist>
religijnoWć krCgu ksi>cCcego przez ukazywanie
pewnego obrazu Boga. Nie tylko wiCc homilie,
spowieda i modlitewniki spełniały funkcjC for-
macyjn>, podobn> rolC mógł odgrywać takce
tekst Galla. Wynika st>d, ce nie tylko autor
dzieła, ale takce i otoczenie władcy wierzyło,
ce: „Gdyby Bóg nie wspomagał tego człowieka,
to nigdy by takiego zwyciCstwa nie odnosił nad
poganami, ani tec tak mCcnie nie stawiałby
oporu. I gdyby nie to, ce Bóg go sw> potCg>
tak wywycsza, nigdy by nasz własny lud tak
go nie chwalił!”37.

25 Gall I 26, s. 50; MPH s.n., s. 51 – ad imitacionis exemplum successoribus intimabo.
26 Por. Gall II 2, s. 64; MPH s.n., s. 66 nn.
27 Por. Gall II 33, s. 97; MPH s.n., s. 100 n.
28 Por. Gall III 15, s. 140; MPH s.n., s. 141 n.
29 Por Gall III 16, s. 142; MPH s.n., s. 143.
30 Por. przyp. 24 i 25.
31 Gall III 11, s. 138; MPH s.n., s. 139.
32 Gall II 5, s. 69, MPH s.n., s. 72.
33 Gall III 21, s. 147; MPH s.n., s. 147.
34 Por. Gall I 3, MPH s.n., s. 12. Na temat desygnow ania Siemow ita przez Boga zob. J. Banaszkiew icz, Podanie
o PiaWcie i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnoWredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, Warszaw a
1986, s. 149-155.
35 Por. Gall I 4, s. 17; MPH s.n., s. 14.
36 K. Targosz, Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa, Kraków  1995, s. 68-88.
37 Gall III 12, s. 138, MPH s.n., s. 139 – Nisi Deus hunc hominem adiuvaret, nunquam tantam de paganis victoriam ei
daret, neque nobis ita virililer contra staret. Et ni Deus eum ita potencialiter exaltaret, nunquam eum noster populus
sic laudaret.
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2. Gall Anonim wobec duchowoWci
zachodnioeuropejskiej w XII wieku

Gdy Gall Anonim pisze swoje dzieło,
KoWciół w Europie Zachodniej podlega silnym
przemianom zwi>zanym z wprowadzaniem re-
formy gregoriaMskiej.  Jak s łusznie zauwaca
Krzysztof SkwierczyMski, „przełom gregoriaM-
ski nie dotyczył wył>cznie spraw dyscypliny
koWcielnej czy stosunków miCdzy władz> Wwie-
ck> i duchown>; czasy pontyfikatu Grzegorza
VII zapocz>tkowały takce now> erC w ducho-
woWci i pobocnoWci Wredniowiecznej”38. W cza-
sach przedgregoriaMskich „widziano w Chrystu-
sie przede wszystk im drug> osobC Trójcy
i budz>cego strach SCdziego, który na koMcu
Wwiata ma powrócić na ziemiC. Taki Jego obraz
widnieje na tympanonach wielu koWciołów.
Dzieła sztuki i literatury Wwiadcz>, ce wracli-
woWć na bosk> transcendencjC była wiCksza
nic na Wcielenie, zaW wracliwoWć na Przemie-
nienie górowała nad wracliwoWci> na PasjC”39.
Jednakce juc w tekstach opatów Cluny pojawia
siC nowy sposób podejWcia do treWci wiary.
Odon (opat w latach 926-942) zaczyna postrze-
gać Chrystusa w pierwszym rzCdzie jako Boga
unicaj>cego siC; nacisk kładzie na narodziny
w cłóbku i Wmierć na krzycu40. „Dla Ww. Odona
Chrystus był nie tylko królem, ale i pasterzem;
Bogiem pokornym i upokorzonym, wzgardzo-
nym, wyszydzonym, ukoronowanym c iernia-
mi”41. W ten sposób odchodzi on od podkreWla-
nia przede wszystkim boskoWci Jezusa, co we
wczeWniejszym okresie by ło spowodowane
m.in. polemik> z arianizmem. Przemiana, o któ-
rej mowa, nie była jednak tylko prostym przenie-
sieniem akcentu na człowieczeMstwo i kenozC
Chrystusa. Chodziło o to, ce osoba Jezusa sta-
nCła w centrum osobistej i zbiorowej pobocnoW-
ci. Kolejny opat Cluny – Odylon (994-1048) –

twierdził, ce przemiana serca, nawrócenie „wy-
maga płomiennego naboceMstwa do Chrystu-
sa,  i takiego naboceMstwa Ww. Odylon jest
przykładem: trzy czwarte modlitw zwraca siC
wprost do Chrystusa; na łocu Wmierci rozmyWla
on o Jego mCce i patrzy na krucyfiks”42.

W tym nurc ie duchowoWci odnajduje
swoje miejsce równiec Grzegorz VII. Choć pa-
piec wyraanie podkreWla, ce Chrys tus  jest
aródłem wszelkiej władzy, to jednak królował
On dziCki swej pokorze i uniceniu: „w naucza-
niu Grzegorza VII wacne miejsce zajmuje fakt,
ce Pan, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek,
przyj>ł słaboWć, aby dać wszystkim odwagC do
naWladowania Go”43. Podobn> drog> pod>ca
inny ideolog reformy gregoriaMskiej, Ww. Piotr
Damiani. Bardzo mocno akcentuje on królew-
sk> godnoWć Chrystusa, nazywaj>c Go wrCcz
„prawdziwym cesarzem”. Niemniej szczególn>
wagC przywi>zuje on do człowieczeMstwa Zba-
wiciela i wzywa do kontemplacji Jego ziemskie-
go cycia. „Jezus jest bowiem szkoł> cnót; był
ni> poprzez całe swoje ziemskie cycie i kacdy
jego czyn nalecy rozwacać”44.

Juc ten krótki przegl>d chrystologicz-
nych rozwacaM myWlicieli XI wieku pokazuje,
ce „christianitas doby reformy postawiła w cen-
trum postać Chrystusa, przygotowała czas dla
nowego KoWc ioła – KoWcioła Ww. Franciszka
z Asycu”45. Jak zauwaca Claudio Leonardi KoW-
ciół Grzegorza VII to „KoWciół, który wydobył
postać Chrystusa z historii, aby nie był On wiC-
cej na kraMcach Wwiata, ale w jego centrum:
w ten sposób KoWciół mógł stać siC miejscem
WwiCtoWci dla wszystkich”46. Giuseppe Fornasa-
ri wskazuje ponadto, ce duchowoWć gregoriaM-
ska opierała siC na „motywie kenotycznym” –
podkreWlano fakt, ce Chrystus nie miał władzy
na Wwiecie i jako wszechwładny Bóg stał siC
pokorny i bezbronny47.

38 K. Skw ierczyMski, Recepcja idei gregoriaMskich w Polsce do pocz>tku XIII wieku, Wrocław  2005, s. 18.
39 A. Vauchez, DuchowoWć Wredniowiecza, przeł. H. Zaremska, GdaMsk 2004, s. 59.
40 Por. J. Leclercq, Chrystus w oczach Wredniowiecznych mnichów, przeł. M. Borkow ska, Kraków  2001, s. 117.
41 K. Hallinger, The Spirituals Life in Cluny in the Early Days, [w :] Cluniac Monasticism in the Central Middle Ages,
red. N. Hunt, London 1971, s. 42.
42 J. Leclercq, dz. cyt., s. 122.
43 Tamce, s. 131.
44 Tamce, s. 138.
45 K. Skw ierczyMski, dz. cyt., s. 18.
46 C. Leonardi, L’esperienza spirituale nel Medioevo, „Studi medievali” 23 (1982), s. 457.
47 G. Fornasari, Del nuovo su Gregorio VII? Riflessioni su un problema storiografico ‘non esaurito’, „Studi mediew ali”
24 (1983), s. 328. Zob. takce: B. Ardura, Le Christ dans la spiritualite de la Reforme Gregorienne, „Divus Thomas”
88 (1985), no. 1-3, s. 24-41; A. Vauchez, dz. cyt., s. 57-61; J. Leclercq, Fervour in a Time of Anarchy and Reform,
[w :] A History of Christian Spirituality. The Spirituality of the Middle Ages., t. II, Tunbridge Wells 1986, s. 95-126.
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Połocenie akcentu na naturze ludzkiej
Jezusa i swoisty chrystocentryzm zaowocowa-
ły zmianami w sposobie postrzegania WwiCtoW-
ci. André Vauchez zwrócił uwagC, ce WwiCtoWć
przestano pojmować w sposób funkcyjny. W X
i XI wieku dominowały dwa typy WwiCtych: król
i mnich48. Zarówno władca jak i zakonnik wyda-
wali siC mieć bowiem szczególny przystCp do
Boga, przynaleceli oni do sfery sacrum – wład-
ca dziCki sakrze królewskiej, „staj>c siC swego
rodzaju zewnCtrznym biskupem”49 , a mnisi
dziCki kontemplacji Bocych tajemnic. Przemia-
ny w duchowoWc i zwi>zane z  przełomem
gregoriaMskim sprawiły, ce WwiCtoWć przestała
być ł>czona z konkretnym stanem, miejscem
w społeczeMstwie, ale z indywidualn> decyzj>
pójWcia Wladami Jezusa (sequela Chris ti).
Chrystus, którego człowieczeMstwo stanCło
w centrum religijnoWci, stał siC kimW, kogo mo-
cna i trzeba naWladować. „VwiCtoWć stawała siC
wiCc przede wszystkim przedsiCwziCciem indy-
widualnym i wewnCtrzn> potrzeb>, odczuwan>
w rócny sposób w zalecnoWci od miejsca i czło-
wieka,  jednak zawsze wynikała z pobudek
miłoWci”50.

Choć przedstawiona charakterystyka
duchowoWci postgregoriaMsk iej jest  bardzo
ogólna i nie oddaje bogactwa treWci teologicz-
nych omawianego okresu, to jednak pozwala
zauwacyć, ce nowa religijnoWć była obca Gall-
owi Anonimowi pisz>cemu swoje dzieło na
pocz>tku XII wieku. Po pierwsze, postać Chry-
stusa nie wydaje siC stać w centrum refleksji
teologicznych Galla (słowo Christus pada w ca-
łym tekWcie dwa razy51), nie ma takce mowy
o Jego cechach jako człowieka. WrCcz przeci-
wnie: Bóg jawi siC jako wszechmocny cudo-
twórca, silnie ingeruj>cy w dzieje człowieka.
Nie jest On dla wierz>cego przykładem do naW-
ladowania, wzorem osobowoWciowym, ale
przemocn> Sił>,  której przychylnoWć trzeba

zdobyć dziCki prawemu cyciu i wstawiennictwu
KoWcioła. Bóg przyjmuj>cy postać człowieka
w refleksji teologicznej Galla zajmuje marginal-
ne miejsce. Nie ma tu nawet Wladu chrystocen-
tryzmu. Takce sposób przedstawienia bohate-
rów dzieła wydaje siC przypominać czasy jesz-
cze przedgregoriaMskie. Wizerunek Bolesława
Krzywoustego i Bolesława Chrobrego zapre-
zentowany w gesta ducum sive princ ipium
Polonorum przypomina wyraanie kanony uka-
zywania władców w X/XI wieku. Ich prawoWć,
szlachetnoWć wynika w Wcisły sposób z pełnio-
nej przez nich funkcji władcy. Nie ma tu miejsca
na osobiste wybory, na zafascynowanie osob>
Chrystusa. Mamy do czynienia z typowym
przykładem ideologii rex iustus rozwijaj>cej siC
w Europie Zachodniej pod silnym wpływem
Starego Testamentu. Wizerunek władcy u Galla
charakteryzuje siC jednak takce innymi cecha-
mi, które warto przeanalizować.

3. Władca jak Chrystus

PodkreWlanie boskoWci Chrystusa, cha-
rakterystyczne dla teologii sprzed czasów re-
formy gregoriaMskiej, w pewien sposób wpływa-
ło takce na to, jak postrzegany był monarcha.
Pokazuje to bardzo wyraanie powstały około
1100 roku traktat De consecratione pontificum
et regum52 autorstwa anonimowego duchowne-
go z Normandii53. Czytamy w nim m.in.: „Tak
wiCc musimy rozpoznać [w królu] osobC pod-
wójn>, z których jedna pochodzi z natury, dru-
ga z łaski [...]. Jedna, w której ze wzglCdu na
stan natury jest podobny innym ludziom; druga,
w której ze wzglCdu na znakomitoWć boskoWci
i ze wzglCdu na moc sakramentu [konsekracji]
góruje nad wszystkimi. Rozwacaj>c pierwsz>
osobowoWć był on, dziCki swej naturze, jedno-
stkowym człowiekiem; rozwacaj>c jego drug>
osobowoWć był on dziCki łasce Chrystusem, to

48 A. Vauchez, VwiCty, [w :] Człowiek Wredniowiecza, s. 401-406.
49 Tamce, s. 402.
50 Tamce, s. 406.
51 Gall I 11, s. 30; MPH s.n., s. 31oraz Gall III, s. 123; MPH s.n., s. 124.
52 Wydanie tekstu: De consecratione pontificum et regum, [w :] MGH, Ldl, t. III, w yd. H. Böhmer, Hannoverae 1897.
53 WiCcej na temat dzieła zob. H. Scherrinsky, Untersuchungen zum sogenannten Anonymus von York, Würzburg-
Aumühle 1940, G. Williams, The Norman Anonymous of ca. 1100 A.D.: Towards the Identification and Evaluation So-
called Anonymous of York, Cambridge 1951, Die Texte des Normanischen Anonymus, Wiesbaden 1966. Oprócz
tego por. nicej cytow ane prace Ernsta Kantorow icza.
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jes t Bogiem – człowiekiem”54 . Jak s łusznie
zauwaca Ernst Kantorowicz: „w tym przypadku
natura jest tym, co czyni króla równym innym
ludziom, podczas gdy łaska, która dotyka go
przez jego namaszczenie, jest tym, co wynosi
go ponad innych ludzi i czyni go prawie Bo-
giem-człowiekiem”55. Zdaniem autora przez
sakrC król staje siC obrazem Chrystusa (chris-
tomimetes). Tak jak Syn Bocy ma dwie natury:
bosk> i ludzk>, podobnie i władca uosabia
w sobie dwie jakoWci: przyrodzon> i nadprzyro-
dzon>. Z natury król jest zwykłym człowiekiem,
a dziCki łasce partycypuje w boskoWci Zbawi-
ciela. To łaska wynosi go ponad zbiorowoWć.
„Inaczej jest w przypadku Boga-człowieka, na-
tura wskazuje wycszy porz>dek, ten wynika-
j>cy z boskoWci, podczas gdy łaska odnosi siC
tylko do pokornego Chrystusa, który przyj>ł
ludzkie ciało i stał siC równy innym ludziom”56.

Kantorowicz wskazuje, ce myWl, któr>
rozwin>ł autor De consecratione pontificum et
regum, spotykamy juc  w protokole synodu
w Rawennie z 887 roku, kiedy to papiec Jan VIII
próbował skłonić zgromadzonych biskupów do
zatwierdzenia dokonanej przez niego w 875 roku
koronacji Karola Łysego na cesarza. WyjaWniał
on, ce namaszczenie, którego udzielił monar-
sze, uczyniło go pomazaMcem Bocym „na po-
dobieMstwo [...] prawdziwego króla Chrystusa

Syna Jego [tzn. Boga – Ł.b.], Pana naszego,
tak ce to co On sam posiadł dziCki naturze,
tence uzyskał dziCki łasce”57. Zarówno wywody
Jana VIII jak i ponad 200 lat póaniejsze refleksje
anonimowego duchownego z  Normandii
posługuj> siC zatem t> sam> logik>: „Ten, kto
jest namaszczony dziCki łasce jako gemina
persona przypomina Chrystusa posiadaj>cego
podwójn> naturC. [...] Król jest bytem podwój-
nym, ludzkim i boskim, tak jak Bóg człowiek,
jednak król ma dwie natury i jest blianiaczy tyl-
ko dziCki łasce i w Czasie, a nie z natury i (po
wniebowst>pieniu) na WiecznoWć: ziemski król
nie jest, on staje siC podwójnej natury podczas
namaszczenia i konsekracji”58.

Przekonanie, ce król jest imago Christi
mocna znaleać na kartach wielu Wredniowiecz-
nych tekstów59. Czasami jednak myWl ta nie była
wyłocona explicite jak w przypadku wycej przy-
toczonych aródeł, lecz postać władcy przedsta-
wiano za pomoc> motywów, które w sposób
jednoznaczny odnosiły siC do osoby Syna Boce-
go. I tak miniatura dedykacyjna z Ewangeliarza
Liuthara60 ukazuje Ottona III przez odwołanie do
przedstawieM ikonograficznych Chrystusa Ma-
iestas Domini. „W rezultacie artysta [...] powa-
cył siC na przeniesienie na ottoMskiego cesarza
cechuj>cych Boga-człowieka dwóch natur
w jednej osobie”61. „Miniaturzys ta chciał nie-

54 De consecratione…, MGH Ldl, t. III, s. 664 – Itaque in unoquoque gemina intelligitur fuisse persona, una ex natura,
altera ex gratia, una in hominis proprietate, altera in spiritu et virtute. Una, qua per conditionem nature ceteris
hominibus congrueret, altera, qua per eminentiam deificationis et vim sacramenti cunctis aliis precelleret. In una
quipped erat naturaliter individuus homo, in altera per gratiam Christus, id est Deus-homo. – tłumaczenie za:
E. Kantorow icz, Dwa ciała króla. Studium ze Wredniowiecznej teologii politycznej, przeł. M. Michalski, A. Kraw iec,
Warszaw a 2007, s. 39.
55 E. Kantorow icz, Deus per gratiam, Deus per naturam: A Note on Mediaeval Political Theology, „Harvard Theological
Review ”, 45 (1952), no. 4, s. 256.
56 Tamce.
57 Wydanie tekstu protokołu: W.A.Eckhardt, Das Protokole von Rawenna 887 über die Kaiserkrönung Karls des
Kahlem, „Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters“, 23 (1967), s. 304-311; […] ad imitationem […] veri
regis Christi filii sui domini nostri, ita ut quod ipse possidet per naturam, iste consequeretur per gratiam, tamce,
s. 307. Omów ienie tekstu zob. E. Kantorow icz, Deus per gratiam…, s. 258 n., R. Michałow ski, Otto III w obliczu
ideowego wyzwania: monarcha jako wizerunek Chrystusa, [w :] Człowiek w społeczeMstwie Wredniowiecznym, red.
R. Michałow ski, Warszaw a 1997, s. 64.
58 E. Kantorow icz, Dwa ciała króla…, s. 41 n.
59 WiCcej przykładów  podaje R. Michałow ski, Otto III w obliczu…, passim, tence, Podstawy religijne we wczesnym
Wredniowieczu zachodnioeuropejskim. Próba typologii, „Kw artalnik Historyczny”, 105 (1998), z. 4, s. 17-20. 26-31
i tam dalsza literatura. Pocz>tki tej zapocyczonej z Bizancjum ideologii i jej zw i>zek z liturgi> koronacji królew skiej
omaw ia T. Orłow ski, Pocz>tk i rytu sakry k rólewskiej w Europie. Na marginesie dwóch publ ikac ji, „Studia
`ródłoznaw cze” 24 (1993), s. 69-88.
60 Miniatura ta doczekała siC bardzo w ielu opracow aM. Oprócz cytow anych nicej teks tów  Kantorow icza
i Michałow skiego na szczególn> uw agC zasługuje monografia: J. Fried, Otton III i Bol esław Chrob ry, przeł.
E. Kaamierczak, W. Leder, Warszaw a 2000, s. 23-68 – tam dalsza literatura.
61 E. Kantorow icz, Dwa ciała króla…, s. 65.
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w>tpliwie wyrazić pogl>d, ic imperator jest po-
dobny do Chrystusa”62. W aródłach pisanych
zaW czCsto przywoływano w odniesieniu do mo-
narchy tytuły chrystologiczne.  Przyk ładem
moce być cywot arcybiskupa Kolonii Brunona
napisany przez Routgera, zakonnika klasztoru
Ww. Pantaleona63 . Biograf bardzo pozytywnie
ukazuje w swym dziele postać cesarza Ottona I,
nazywaj>c go salus in populo64, lumen orbis
terre65 czy tec christus Domini66. Autor zatem,
opisuj>c monarchC, ucywa tytułów chrystologi-
cznych. Jak trafnie zauwaca Roman Michałow-
ski, „sformułowania zbawienie ludu, WwiatłoWć
Wwiata, pomazaniec Bocy przywodziły na myWl
Syna Bocego, totec odnosz>c je do Ottona,
Routger kierował siC przekonaniem, ic Otto jest
wizerunkiem Chrystusa”67.

Czy ideał władcy jako vicarius Christi
odpowiadał duchowi pierwszej połowy XII wie-
ku, kiedy to powstawało zarówno dzieło anoni-
mowego duchownego z Normandii jak i gesta
ducum sive principium Polonorum Galla? Zda-
niem Ernsta Kantorowicza w tym okresie
królewsko-kapłaMski, chrystologiczny wizeru-
nek władcy powoli tracił sw> aktualnoWć za
spraw> sporów miCdzy regnum a sacerdotium.
Kraje Europy w XII wieku, jak  zaznacza
mediewista, „mimo ce zapocyczały wiele z mo-
delu koWcielnego i hierarchicznego, to jednak
w paMstwach tych WwiCtoWć władcy nie wynika-
ła juc z namaszczenia krzycmem, lecz była
uzasadniana przez Wwieckie prawo, wł>czaj>c
w to zeWwiecczone prawo kanoniczne”68. Słusz-
nie zatem pisze Kantorowicz  o autorze De
consecratione pontificum et regum: „Anonim
był orCdownikiem ideałów pojawiaj>cych siC
w okresie ottoMskim, we wczesnym okresie pa-
nowania dynastii salijskiej, jak równiec w anglo-
saskiej Anglii, a w swoich traktatach podsumo-

wuje idee polityczne wieku X i XI. [...] jego trakta-
ty nalecy wykorzystać nie jako odbicie ideałów,
panuj>cych w jego czasach albo nadchodz>cej
przyszłoWci, ale jako rodzaj zwierciadła, które
powiCksza [...] ideały epoki poprzedniej”69.

OczywiWcie koncepcja władcy jako obra-
zu Syna Bocego nie zniknCła z ideologii monar-
szych w XII-XIII wieku. Najlepszym tego przykła-
dem jest Francja,  a szczególnie panowanie
króla Ludwika VwiCtego (1226-1270)70. Vwiad-
czy o tym m.in. fakt, ce ów władca nakazał
bicie monet, na których awersie znajdowała siC
tarcza herbowa Kapetyngów, a na rewersie
wizerunek króla i zwieMczony lil iami krzyc,
a wokół niego napis : CHRISTUS VINCIT –
CHRISTUS REGNAT – CHRISTUS IMPERAT.
Ikonografia tych monet jes t Wwiadectwem,
ce Ludwikowi zalecało na podkreWleniu boskie-
go pochodzenia władzy królewskiej i podobieM-
stwa jego samego do Chrystusa Króla. Niem-
niej jego ideologia monarchiczna rócniła siC od
wczesnoWredniowiecznych prób ukazywania
władcy jako obrazu Syna Bocego. Ma ona cha-
rakter wyraanie eschatologiczny. „To król Fran-
cji bCdzie królem Czasów Ostatecznych, zwia-
stuj>c powtórne przyjWcie Chrystusa, lub nawet
przybywaj>c jednoczeWnie, aby razem z Nim
dokonać S>du. Opiniom tym towarzyszy pro-
klamacja Króles twa Francji [ ... ] jako Ziemi
VwiCtej Zachodu, królestwa wybranego przez
Boga, gdzie mieszka nowy Naród Wybrany,
rz>dzony przez arcychrzeWcijaMskiego króla”71.

Wracaj>c do traktatu De consecratione
pontificum et regum, warto zwrócić uwagC tak-
ce na obraz Chrystusa, jaki kreWli normandzki
duchowny. To nie Jezus-człowiek oraz tajemni-
ca Jego wcielenia, mCki i kenozy stoj> w cen-
trum traktatu, ale chwalebne wywycszenie Zba-
wiciela. Trafnie wiCc zauwaca George Williams:

62 R. Michałow ski, Otto III w obliczu…, s. 58.
63 Wydanie tekstu: Routgeri Vita Brunonis archiepiscopi Coloniensis, MGH SS rerum Germanicarum, nova series, t.
X, Köln-Graz 1958.
64 Tamce, s. 11.
65 Tamce.
66 Tamce, s. 14.
67 R. Michałow ski, Zjazd gnieanieMski. Religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieanieMskiego, Wrocław
2005, s. 348 n. Tam literatura dotycz>ca dzieła Routgera i działalnoWci samego Brunona.
68 E. Kantorow icz, Dwa ciała króla…, s. 51.
69 Tamce.
70 Zob. J. Pysiak, Sakralizacja władzy królewskiej w ideologii monarchicznej Kapetyngów w XII-XIV wieku, [w :]
Monarchia w Wredniowieczu. Władza nad ludami, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi
Samsonowiczowi, red. J. Pysiak, A. Pieni>dz-Skrzypczak i M. R. Pauk, Warszaw a-Kraków  2002, s. 251-286.
71 Tamce, s. 285.
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„Teoria koWcielno-polityczna Anonima jest chry-
stocentryczna, ale Chrystus, którego naWladuje
król i którego władzC dzieli jest Królewskim,
Wywycszonym, W iecznym Chrystusem.
Ukrzycowanie było dla niego tylko drobnym in-
cydentem, który powinni rozwacać kapłani.
Chrystologia została zatem niemal zupełnie
przesłoniCta przez godnoWć królewsk>”72.

4. Rex – imago Christi u Galla?

Wydaje siC, ce takce Gall Anonim, przed-
stawiaj>c postać Boles ława Krzywoustego,
upodabnia go do Chrystusa. Dostrzec to mocna
analizuj>c  m.in. rozdział 20 ksiCgi II Kronik i
polsk iej.

Rozdział ten stanowi kontynuacjC rozpo-
czCtego juc w rozdziale 19 opisu pasowania
Bolesława na rycerza. Po uroczystoWci niezna-
jomy m>c miał zwrócić siC do ksiCcia Władys-
ława Hermana w obecnoWci wszystkich zgro-
madzonych nastCpuj>cymi słowami: „Ksi>ce
panie Władysławie [...] Bóg dobrotliwy nawie-
dził dziW k rólestwo polskie, a twoj> staroWć
i słaboWć, i cał> ojczyznC wywycszył przez te-
go oto dziW pasowanego rycerza! Błogosławio-
na matka, która takiego chłopca wychowała!
Ac dot>d Polska była przez wrogów deptana,
lecz ten chłopaczek przywróci j> do tego stanu
co dawniej”73. Jak komentuje kronikarz „słowo
to nie padło na darmo, lecz duchem proroczym
było natchnione”74.

Ów z pozoru mało znacz>cy epizod kry-
je w sobie wiele treWci ideowych, na które warto
zwrócić uwagC75.

Po pierwsze wydaje siC, ce scena ta zo-
stała skonstruowana na bazie kilku fragmentów
Nowego Testamentu, a szczególnie perykop
zwanych Ewangeli> dzieciMstwa Jezusa. Cho-
dzi tu szczególnie o dwa pierwsze rozdziały
Ewangelii Ww. Łukasza, które opisuj> narodziny
i młodoWć Jezusa. Sytuacja opisana w rozdziale

20 przypomina ofiarowanie Jezusa w Wwi>tyni.
Vw. Łukasz76 opisuje, jak Maria i Józef w 40 dni
po narodzinach przynieWli dzieciC, aby dokonać
przez złocenie ofiary rytualnego oczyszczenia.
DziCki temu matka mogła swobodnie uczestni-
czyć w kulcie Wwi>tynnym, a syn w ten sposób
był przygotowywany do udziału w nim po osi>g-
niCciu dojrzałoWci. Było to zatem bardzo zna-
cz>ce wydarzenie religijne w cyciu rodziny,
a szczególnie dzieciCcia. Jak opisuje ewange-
lista, w trakcie wizyty Marii i Józefa w Wwi>tyni
prorok Symeon zapowiedział, ce Jezus przy-
niesie zbawienie Izraelowi. Po ujrzeniu Mesja-
sza moce on juc spokojnie odejWć do Boga:
„Teraz, o Władco, pozwól odejWć słudze Twoje-
mu w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zba-
wienie”77.

Nietrudno zauwacyć, ce scena ta przy-
pomina omawiany epizod z dzieła Galla. Jak
Jezus zostaje oficjalnie przedstawiony Bogu,
tak i Bolesław przez pasowanie na rycerza ofi-
cjalnie wchodzi do grona wojowników. W obu
przypadkach w tych wacnych chwilach zostaj>
wypowiedziane proroctwa. Jezus według Sy-
meona ma przynieWć zbawienie najpierw Izra-
elowi, a potem całemu Wwiatu; Bolesław według
nieznanego mCca przywrócić ma WwietnoWć
Polsce. Ofiarowanie Jezusa sprawia, ce Syme-
on – prorok jeszcze starotestamentalny – moce
juc odejWć do Pana. Pasowanie Bolesława na
rycerza zaW to znak, ce Władysław Herman mo-
ce juc umrzeć – ma bowiem godnego nastCpcC.

To nie koniec inspiracji. Sam tekst proro-
ctwa nieznanego mCca wydaje siC bowiem być
oparty  na ewangelicznych proroctwach na
temat Jezusa, k tóre przytacza Ww. Łukasz.
Słowa „Bóg dobrotliwy nawiedził dziW królestwo
polskie...” (Pius Deus hodie regnum Polonie
visitavit.. .) budz> skojarzenie z pocz>tkiem
hymnu Zachariasza ojca Jana Chrzciciela: „Bło-
gosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawie-
dził i wyzwolił...”78 (Benedictus Deus Israhel

72 G. Williams, The Norman Anonymous…, s. 190.
73 Gall II 20, s. 85; MPH s.n., s. 87 – Domine dux [...] Wladislaue, pius Deus hodie regnum Polonie visitavit, tuamque
senectutem et infirmitatem totamque patriam per hunc hodie factum militem exaltavit. Beata mater, que talem
puerum educavit. Usque modo Polonia fuit ab hostibus concultata, sed per istum puerulum erit ut antiquitus
restaurata.
74 Tamce – [...] hoc verbum non de vanitate proceisse, sed prophecie spiritu advenisse.
75 Zob. R. Michałow ski, Ideologia monarchiczna Piastów…, s. 188 n.
76 Łk 2, 22-39. Cytaty biblijne przytaczam za: Pismo VwiCte Starego i Nowego Testamentu, w yd. III, PoznaM-Warszaw a
1980.
77 Łk 2,29.
78 Łk 1,67
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quia visitavit et fec it  redempt ionem plebi
suae79). Dalsze słowa „a twoj> staroWć i sła-
boWć, i cał> ojczyznC wywycszył” (tuamque
senectutem et infirmitatem totamque patriam
[. ..]  exaltavit) odpowiadaj> zaW wersetom
z hymnu Marii: „mocnych str>cił z tronu, a wy-
wycszył pokornych”80 (deposuit potentes de
sede et exaltavit humiles). Warto tu takce
przywołać scenC z 11 rozdziału Ewangelii Ww.
Łukasza. Przechodz>cego Jezusa zatrzymuje
pewna nieznana niewiasta i zwraca siC do Nie-
go słowami: „Błogosławione łono, które CiC no-
siło, i piersi, które ssałeW”81. Anonimowy m>c
mówi zaW o Bolesławie: „Błogosławiona matka,
która takiego chłopca wychowała”.

Przypuszczenie, ce inspiracj> dla Galla
w tym rozdziale były wydarzenia z cycia Jezu-
sa, a zwłaszcza z jego dzieciMstwa, wydaje siC
potwierdzać takce analiza leksykalna. Po przy-
toczeniu proroctwa Gall pisze: „Na te słowa
wszyscy obecni zdumieli siC...” (Ad hec verba
omnes, qui aderant, stupuerunt...). Na okreWle-
nie zdumienia Gall ucywa czasownika stupeo,
-ere, czyli dokładnie tego samego, które wystC-
puje w Wulgacie w Ewangeli i dzieciMs twa –
stupebant autem omnes, qui eum audiebant –
„wszyscy zaW, którzy go słuchali byli zdumie-
ni”82. Co ciekawe Gall tego czasownika ucywa
tylko dwa razy – w omawianym rozdziale 20
i w 33, gdzie równiec stanowi aluzjC do Biblii.
Tam bowiem Pomorzanie, zdumieni odwag> Bo-
lesława, mówi>: „Kimce bCdzie ten chłopiec?”83,
co – jak trafnie zauwaca Plezia – stanowi aluzjC
do słów z I rozdziału Ewangelii Ww. Łukasza84.
Warto jeszcze zaakcentować,  ce w innych
miejscach swego dz ieła Gall dla wyracenia
zdumienia nie ucywa juc słowa stupeo, -ere,
lecz czasowników: miror, -ari85, admiror, -ari86.
Taki dobór słów moce zatem zdradzać inspira-
cje biblijne Galla.

Nawi>zanie przez Anonima do epizodu
z cycia Zbawiciela w tym właWnie miejscu nar-
racji ma szczególne znaczenie. Jak bowiem
trafnie zauwaca Zbigniew Dalewski, „uroczys-
toWć pasowania pełni w Gallowym opisie
bohaterskich czynów Bolesława Krzywouste-
go, dowodz>cych słusznoWci jego pretensji do
przejCcia zwierzchniej władzy nad całym po-
dzielonym przez Władysława Hermana paM-
stwem, istotn> rolC. Akt pasowania nabiera [...]
charakteru ceremonii wprowadzaj>cej Bolesła-
wa w monarsze prawa i umocliwiaj>cej mu
wystCpowanie w charakterze jedynego, niekwe-
stionowanego, legalnego sukcesora Władysła-
wa Hermana. [...] Wraz z przypasaniem mie-
cza Bolesławowi dochodzi zatem w istocie, jak
zdaje s iC sugerować Gall,  do przekazania
młodemu ksiCciu monarszej zwierzchnoWci”87.
Bolesław zatem, choć jeszcze nie obejmuje
władzy, to jednak juc w niej partycypuje, jasne
staj> siC jego uprawnienia oraz rola, któr> ma
odegrać.  Pasowanie na rycerza inauguruje
i niejako antycypuje okres jego samodzielnych
rz>dów. JeWli wiCc przyjmiemy, ce autor zbudo-
wał tC scenC w oparciu o perykopC z Łukaszo-
wej Ewangelii, to wynika st>d, ce Gall sugeruje,
ic Krzywousty od samego pocz>tku był obra-
zem Chrystusa. Autor wydaje siC mówić: jeWli
juc sposób powołania Bolesława do ksi>cCcej
godnoWci przypomina epizod z cycia Jezusa,
to z pewnoWci> całe jego panowanie bCdzie na
wzór królewskiej misji Syna Bocego.

Takie przypuszczenie potwierdzaj> inne
fragmenty Kronik i polsk iej, w których znajdu-
jemy typowe okreWlenia chrystologiczne ucyte
w odniesieniu do Krzywoustego. W ksiCdze II
w rozdziale 33 ksi>cC Bolesław jest nazwany
„zbawieniem Polski” (salus Poloniae)88. Na sa-
mym pocz>tku dzieła zaW, w liryku otwiera-
j>cym ksiCgC pierwsz>, Gall porównuje matkC

79 Tekst Wulgaty przytaczam za: www.thelatinlibrary.com/bible, 3.12.2007.
80 Łk 1,52
81 Łk 11,27
82 Łk 2,47
83 Gall II 33, s. 99; MPH s.n., s. 102 – Quis puer iste erit?
84 Łk 1,66.
85 Por. Gall II 3, s. 65; MPH s.n., s. 67, Gall III 12, s. 138; MPH s.n., s. 139.
86 Por. Gall III 1, s. 128; MPH s.n., s. 129.
87 Z.Dalew ski, Pasowanie na rycerza ksi>c>t polski ch we wczeWniejs zym Wredniowieczu: znaczenie ideowe
i polityczne, „Kw artalnik historyczny”, 4 (1997), s. 24.
88 Gall II 33, s. 99; MPH s.n., s. 101.
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ksiCcia – JudytC – do jej starotestamentowej
imienniczki, która, zabijaj>c wodza asyryjskie-
go Holofernesa, zbawiła lud Izraela. Podobnie
narodziny Krzywoustego miały otworzyć nowy
etap w dziejach paMstwa piastowskiego: „Mat-
ka zaW Judyt imieniem/ Za dziwnym losu zrz>-
dzeniem/ Tamta Judyt kraj zbawiła,/ Gdy Holo-
ferna zabiła/ Ta zaW porodziła syna,/ Który karki
wrogom zgina”89. Gall widz i zatem głCbok>
analogiC miCdzy miejscem, jakie zajCła Judyta
w historii narodu cydowskiego, a rol>, jak> ode-
grała matka Krzywoustego w dziejach paMstwa
piastowskiego. To porównanie dwóch niewiast
moce nieWć jednak w sobie jeszcze donioWlej-
szy „ciCcar” ideowy. Judyta, bohaterka Starego
Testamentu, w opinii Wredniowiecznych teo-
logów stanowiła bowiem typ Marii – matki Jezu-
sa, niewiasty Nowego Przymierza, która wyda-
ła na Wwiat Zbawiciela Wwiata90 . Moce Gall
sugeruje zatem jeszcze mocniejsze porówna-
nie. Tak jak Maria przez narodz iny Jezusa
uobecniła na nowo zbawcze działanie Boga –
interweniuj>cego z jeszcze wiCksz> moc> nic
w cyciu Judyty, pogromczyni Holofernesa – tak
cona Władysława Hermana przez narodziny
Bolesława Krzywoustego zainicjowała nowy
etap w redempcyjnym planie Stwórcy. Jej syn
przeciec tak  jak  Syn Marii  był spełnieniem
profetycznych przepowiedni. Chrystusa zapo-
wiadali prorocy Starego Testamentu, a Krzywo-
ustego jego znakomity przodek Bolesław Chro-
bry, który przed Wmierci> miał w mistycznym
uniesieniu rzec: „WidzC z daleka, jak z lCdawi
moich rodzi siC jak gdyby karbunkuł Wwietlisty,
który uj>wszy rCkojeWć miecza mego, cał>
PolskC swym blaskiem rozjaWnia”91.

W przytoczonym proroctwie pojawia siC
kolejny motyw nios>cy w sobie treWć chrysto-
logiczn>. Chrobry zapowiada, ce Krzywousty
rozjaWni na nowo (reluceret) PolskC. To wobec

Jezusa, który sam o sobie powiedział, ce jest
„Wwiat łoWci> Wwiata”92 , stosowano symbolikC
Wwiatła. Czyni to sam Gall, gdy pisze, ce Bóg
oWwiecił Mieszka przez chrzest (Mescho illumi-
natus est)93 oraz gdy nazywa StwórcC „Wwiat-
łem z wysoka” (oriens ex alto)94.

W Kronice Galla znajdujemy zatem po-
dobne okreWlenia chrystologiczne zastosowane
wobec władcy, co w Vita Brunonis autorstwa
Routgera. W obu dziełach monarchowie zosta-
j> nazwani zbawieniem i w przy opisie zarówno
Ottona jak i Krzywoustego autorzy nawi>zuj>
do motywu Wwiatła rozjaWniaj>cego mroki. Nie
mamy tu zatem wyłoconej explicite doktryny
władcy jako imago Christi, ale aluzje do osoby
Zbawiciela wydaj> siC być bardzo klarowne.

Mocna jednak przytoczone powycej frag-
menty sugeruj>ce, ce Gall próbował ukazać
osobC Krzywoustego, nawi>zuj>c do motywu
władcy jako imago Christi, starać siC odczyty-
wać nie tyle jako wyraz celowego zamysłu auto-
ra, ale jako przykład nieWwiadomego,  wrCcz
mechanicznego korzystania z jCzyka biblijne-
go. Autor Kroniki był wszak osob> duchown>,
na co dzieM obcuj>c> ze słowem Bocym i przez
to „przesi>kniCt>” frazeologi> Pisma VwiCtego.
Jednak, jak wykazał swego czasu Czesław
Deptuła,  Gall bardzo skrupulatnie i celowo
dobierał znane mu motywy ze Starego i Nowe-
go Testamentu, chociacby po to, by ukazać
mityczn> historiC pocz>tków rodu Piastów95 .
Wydaje siC zatem, ce nieprzypadkowo stoso-
wał motywy biblijne przy przedstawianiu posta-
ci ksiCcia Bolesława – jest to przeciec central-
na postać dzieła i słowa ucywane do opisu tej
osoby musiały być dobrane z duc> starannoW-
ci>, zwłaszcza, jeWli tekst był publicznie czy-
tany na dworze władcy.

Wydaje siC zatem, ce Gall celowo na-
wi>zał do ideału monarchy jako christomime-

89 Gall I, s. 8, MPH s.n., s. 5 n. – Genetrix Iudith nomine,/ Fatali forsan omine,/ Iudith salvavit populum/ Per Olofernis
iugulum/ Ista peperit filium,/ Triumphatorem hostium.
90 Por. m.in. Walafridus Strabo, Liber Judith, PL 113, kol. 731-740.
91 Gall I 16, s. 37; MPH s.n., s. 37 – Video etiam de longinquo de lumbis meis procedure quasi carbunculum
emicantem, qui gladii mei capulo connexus,suo splendore Poloniam totam efficit relucentem.
92 J 8, 12.
93 Gall I 4, s. 17; MPH s.n., s. 14.
94 Gall I 6, s. 16; MPH s.n., s. 16.
95 Por. Cz. Deptuła, Galla Anonima mit genezy Polski, Lublin 1990, s. 233-259. Pojaw iły siC jednak głosy historyków
tw ierdz>cych, ce w ymienione przez DeptułC w >tki biblijne nie miały znacz>cego w pływ u na sposób konstruow ania
narracji przez Galla – por. P. bmudzki, Spór o analizC strukturaln> podaM i mitów dotycz>cych „Pocz>tku” Polski,
„Przegl>d Historyczny” 93 (2002), z. 4, s. 461.
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tes.  Jak jednak wspominałem, obraz ten
w pierwszej połowie XII wieku stawał siC juc
nieaktualny. Autor Kroniki odwoływał siC zatem
do symboliki i ideologii charakterystycznej dla
epoki ottoMskiej.

5. Gall epigonem odchodz>cej epoki?

Na podstawie powycszych refleksji moc-
na stwierdzić, ce Gall Anonim nie był skory do
przyjmowania nowych koncepcji zarówno
w kwestii duchowoWci, jak i teologii politycznej.
Ukazywany przez niego obraz Boga nie jest
w ogóle chrystocentryczny i koncentruje siC na
silnym akcentowaniu wszechmocy Stwórcy.
Tajemnica wcielenia i misterium paschalne s>
prawie zupełnie nieobecne. W refleksji nad
osob> władcy autor nawi>zuje zaW do trac>-
cego swój wydawiCk obrazu króla jako vicarius
Christi. Jakie s> przyczyny tego swoistego
„zacofania intelektualnego” twórcy Kronik i?

Wydaje siC, ce nie był on, jak anonimo-
wy autor De consecratione pontificum et re-
gum, zagorzałym przeciwnikiem reformy grego-
riaMskiej. Moce o tym Wwiadczyć wzmianka
o erekcji biskupstw w Polsce za panowania
Bolesława Chrobrego. Gall wyraanie szanuje
rolC papieca przy fundacji diecezji: „[Bolesław

– Ł.b.] wiele koWciołów i biskupów ustanowił
za zgod> papieca, a raczej papiec ustanowił
za jego poWrednic twem”96.  Tego typu
stwierdzenie u kontestatora przełomu gregoriaM-
skiego i zwolennika obozu cesarskiego zapew-
ne by siC nie znalazło.

Powody były zatem inne. Gall mógł nie
znać dobrze nowych pr>dów religijnych i ideo-
logicznych zyskuj>cych znaczenie w jego cza-
sach. JeWli przyjClibyWmy za Tomaszem JasiM-
skim97 hipotezC o jego weneckim pochodze-
niu, ignorancja ta wydawałaby siC dz iwna,
gdyc północna Italia była w centrum sporu pa-
piesko-cesarskiego. Moce zatem autor Kronik i
nie pochodził z Wenecji? A moce po prostu był
epigonem odchodz>cej epoki z nostalgi> pat-
rz>cym w przeszłoWć, przywi>zanym do trady-
cyjnych idei i wartoWci? A moce w Polsce –
kraju, w którym recepcja nowych pogl>dów
była bardzo powolna – specjalnie odwoływał siC
do przebrzmiewaj>cych juc koncepcji98? Trud-
no wyci>gn>ć w tym miejscu ostateczne wnio-
ski. Pytanie o przyczynC tego niezbyt entuz-
jastycznego stosunku Galla do dokonuj>cych
siC w jego czasach przemian polityczno-kultu-
rowych pozostawmy zatem na razie bez odpo-
wiedzi, nie próbuj>c brn>ć w mniej lub bardziej
prawdopodobne hipotezy...

96 Gall I 6, s. 18, MPH s.n., s. 17 – ecclesias multas et episcopos per apostolicum, ymmo apostolicus per eum
ordinavit.
97 T. JasiMski, O pochodzeniu Galla Anonima, Warszaw a 2008, passim.
98 Por. K. Skw ierczyMski, dz. cyt., passim.


